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Voorwoord 
 

In het Rijksarchief te Antwerpen wordt het familiearchief Menten de Horne bewaard. Dit is 

voor de regio van Geel een belangrijk archief aangezien het veel documenten bevat van 

families die vele jaren belangrijke functies uitgeoefend hebben in de Vrijheid en het Land van 

Geel. 

Aangezien het Heerlijk archief van het Land van Geel tot op heden onvindbaar is (en 

mogelijk definitief verloren is), is dit archief een zeer goede aanvulling op het heerlijk archief 

van Geel. We vinden er o.a. cijnsboeken, leenboeken en andere registers die zeer 

belangrijke genealogische informatie kunnen bevatten over Geel en omgeving.  

De Heerlijkheid van Geel was vrij uitgebreid en bevatte o.a. (delen van) volgende 

gemeenten: Geel, Retie, Eindhout, Veerle, Zoerle-Parwijs, Oevel, Echelpoel, Millegem, 

Vorselaar, Tielen, Noorderwijk en Herenthout.  

In dit familiearchief vinden we ook nog een register terug met uittreksels uit de leenboeken 

van het Land van Geel betreffende leengoederen te Herenthout en Noorderwijk in de 16e en 

17e eeuw. Deze uitgave is een bewerking van dit register. 

Bij dit register en de bewerking ervan zijn toch wel enige opmerkingen te formuleren: 

• Aangezien het extracten betreft uit de feitelijke leenboeken van het Land van Geel, 

bestaat er altijd de mogelijkheid dat de schrijver bepaalde akten verkeerd 

overgenomen heeft of zelfs vergeten over te nemen is. 

 

• Er zijn veel akten die beginnen met “Op dezelfde dag …”. Hierbij wordt er verwezen 

naar het vorige artikel in het originele leenboek. Dat hoeft niet persé het vorige artikel 

in deze extracten te zijn. Men dient dus enige voorzichtigheid in acht te nemen voor 

de juiste datering bij sommige akten. 

Dit neemt echter niet weg dat deze bewerking een goede aanvulling kan zijn op de weinige 

registers die er voor die periode nog bewaard gebleven zijn voor Noorderwijk en Herenthout. 

Mogelijk kan het voor bepaalde onderzoekers nuttige informatie opleveren. 

 

 

 

 

Wim Peeters 

Geel, 2019 
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Noorderwijk Folio 1        [MDH-0320-03] 

Item op 29 maart is gecompareerd Goissians Huybrecht (zoon van Goissians Petrus) en 

heeft mits de dood van Willems Cattelijn zijn moeder te leen ontvangen een half bunder 

land gelegen tot Noorderwijk renende oost en west jonker De Pleyne Jan, noord kinderen 

Verstockt, zuid zichzelf. Vervolgens heeft de comparant gedaan de eed van hulde en trouw 

gedaan. Ut patet in het 4e boek folio 348. Libro 5 folio 121. 

Item op 13 februari 1561 (Brabantse stijl) is gekomen Syen Joris (onmondig) na de dood 

van Zyen Peeter zijn vader en heeft te leen ontvangen in broederlijke en zusterlijke rechten 

een eussel genaamd Het Veroors Eussel groot 3 dagmalen en gelegen tot Lankom renende 

oost kinderen Verhaeghen Claes, west haarzelf, zuid Het Neer Eussel en de weg bekend als 

voor. Ut patet folio 262 in het 4e boek. Hiervoor heeft Grouw Merten de eed gedaan van 

hulde en trouw als bezetman. 

Item op dezelfde dag is gekomen dezelfde Syen Joris en heeft ontvangen in broederlijke en 

zusterlijke rechten een bempd groot in het geheel met het broeck een half bunder en 

genaamd Het Neer Eussel. Renende oost Zyen Jan, west Kerselaers Jan, noord haarzelf. Ut 

patet in het 4e boek folio 362. Hiervoor heeft Grouw Merten de eed van hulde en trouw 

gedaan als bezetman. 

Noorderwijk Folio 2        [MDH-0320-04] 

Item op dezelfde dag is gekomen dezelfde Syen Joris en heeft ontvangen in broederlijke en 

zusterlijke rechten een perceel land genaamd Spaens Block en nog een perceel land 

geheten Het Rot aaneengelegen en groot tezamen 5 vierendelen en gelegen tot Morsum 

renende oost De Broeckstraet, west Morsum Block. Ut patet folio 364 in het 4e boek. 

Hiervoor heeft Grouw Merten hulde en eed van trouw gedaan als bezetman. 

Item op dezelfde dag heeft dezelfde Syen Joris nog ontvangen een perceel land en bempd 

tezamen groot een bunder waarop Syen Peeter een half bunder tevoren heeft en een haag 

had. Renende oost de vroente, west een broeck, noord Het Rot en zuid Kerselaers Jan. Ut 

patet in het 4e boek folio 364. Hiervoor heeft Grouw Merten hulde en eed van trouw gedaan 

als bezetman. Libro 5 folio 136. 

Op 17 april 1563 na Pasen is gekomen Van den Vondervenne Magdalena en heeft 

ontvangen bij scheiding en deling van Van der Vondervenne Catharina haar zuster daar op 

stond Van den Vondervenne Lijsbeth ut patet in het 4e boek folio 267, het 3e deel van een 

huis en hof groot een half bunder en gelegen onder Herenthout. Renende oost de gemene 

vroente, zuid haarzelf, noord Van den Vondervenne Cattelijn en west de straat. Hiervoor 

heeft hulde en eed van trouw gedaan als bezetman De Winter Niclaes. Libro 5 folio 142. 

Noorderwijk Folio 3        [MDH-0320-05] 

Item op dezelfde dag is gekomen Mundelaers Mattheus na de dood van Mundelaers Jan 

zijn broer bij scheiding en deling en heeft ontvangen 5 veertelen rogge verpand op een 

perceel land genaamd Den Reyt groot 5 sillen en gelegen onder Herenthout aan De 

Hoelstraet. Renende oost Van den Eynde Peeter erfgenamen, west De Lepelstraet, noord de 

heerbaan. Ut patet in het 4e boek folio 363. Vervolgens heeft de comparant hiervoor gedaan 

de eed van hulde en trouw. 
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Op 18 januari 1568 (Brabantse stijl) is gekomen Van den Vondervenne Peeter en heeft 

getoond een kwitantie van Mundelaers Mattheus waaruit blijkt dat hij deze 5 veertelen 

rogge heeft gekweten. Zoals is gebleken bij dezelfde kwitantie. Libro 5 folio 148. 

Op 5 augustus is gekomen Vanderlinden Jan 1 en heeft ontvangen uit kracht van procuratie 

na de dood van Heyns Anna zijn tante tot behoef van Zyen Gillis het 3e deel in een half 

bunder bempd gelegen tot Herenthout en genaamd Het Leenbempdeken renende zuid De 

Flassch Aert en met het andere einde aan de beek, noord en west Den Pelmau. 

Voorstaande procuratie van 6 december 1565 gepasseerd voor de schepenen van 

Herenthout. Hiervoor heeft voorstaande Van den Eynde Jan 1 hulde en eed van trouw 

gedaan als bezetman. Libro 5 folio 166. 

Noorderwijk Folio 4        [MDH-0320-07] 

Item op dezelfde dag en uit kracht van de voorstaande procuratie heeft voorstaande Van 

den Eynde Jan het voorstaande 3e deel bij koop opgedragen tot behoef van De Cuellier 

Jan die tevreden was met een procuratie dewelke niet gepasseerd is geweest. Ut patet folio 

375. Libro 5 folio 166. 

Op 11 april 1567 na Pasen is gekomen Vermeeren Catharina en heeft ontvangen na de 

dood van haar vader Vermeeren Joannes in zusterlijke en broederlijke rechten een half 

bunder land gelegen in de parochie van Noorderwijk renende oost Verbiest Cornelis, zuid 

s’heeren straat, west Blampeyns Willem erfgenamen en noord haarzelf. Ut patet in het 4e 

boek folio 275. Hiervoor heeft Vermeeren Jan (zoon van Vermeeren Joris) hulde en eed van 

trouw gedaan als bezetman. Libro 5 folio 170. 

Noorderwijk Folio 5        [MDH-0320-08] 

Op 8 oktober is gekomen Kerselaers Jan (zoon van Kerselaers Joannes) en heeft 

ontvangen na de dood van Verbiest Dimpna zijn moeder in zusterlijke en broederlijke 

rechten een bunder land gelegen tot Rossum renende oost Kerselaers Jan, noord Zyen 

Joris, zuid en west Verhaeghen(?) Cattelijn. Ut patet in het 4e boek folio 229. Hiervoor heeft 

de comparant hulde en de eed van trouw gedaan. 

Item op 27 januari 1574 heeft Kerselaers Marten hulde en de eed van trouw gedaan van het 

bunder hiervoor geschreven als zijn eigen proper goed aan hem aangedeeld. 

Op dezelfde dag heeft voorstaande Kerselaers Marten nog ontvangen in de kwaliteit en na 

de dood als voren een dagmaal eussel gelegen tot Rossum renende oost en west 

Kerselaers Jan, zuid en noord Syen Joris. Hiervan heeft dezelfde Kerselaers Jan hulde en 

eed van trouw gedaan. Libro et folio eodem etc. Libro 5 folio 176. 

Op dezelfde dag is gekomen Van Gouberchen Catlijn met haar man en momber en heeft 

geruild de helft van een half bunder land gelegen onder Herenthout renende oost en zuid 

Van Olmen Cattelijn, west beneficianten van Herentals, noord zichzelf. En dit tegen Van den 

Eynde Jan (zoon van Van den Eynde Willem) op een perceel gelegen onder het Hertogdom 

Brabant. Hiervoor heeft Van den Eynde Jan hulde en eed van trouw gedaan. Ut patet 

hierboven folio 127 etc. Libro 5 folio 181. 

 
1 Er staat wel degelijk Vanderlinden en Van den Eynde. Mogelijk een fout van de schrijver. 
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Noorderwijk Folio 6        [MDH-0320-09] 

Op 30 augustus heeft Verbeeck Jan verkocht aan Van Gouberghen Andries en Van den 

Dijcke Lijsbeth zijn huisvrouw het 3e deel in een huis en hof groot een half bunder en 

gelegen onder Herenthout renende oost de vroente, zuid zichzelf, noord Van der 

Vondervenne Cattelijn en west de straat. Ut patet hiervoor folio 122. Libro 5 folio 191. 

Op 17 mei 1571 heeft juffrouw De Pleynes Anna (onmondig) ontvangen na de dood van 

Jonker De Pluyneys Jan haar vader een laathof gelegen onder Zoerle met zijn bedrijven 

voor een volleen ut patet hiervoor folio 49. Hiervoor heeft Emonts Joos hulde en eed van 

trouw gedaan als bezetman. 

Op 27 maart 1593 heeft Bellens Wouter (meyer van Noorderwijk) na de dood van Emonts 

Joos als bezetman voor juffrouw De Pleynes Anna (Vrouw van Noorderwijk) hulde en eed 

van trouw gedaan. 

Op dezelfde dag heeft dezelfde juffrouw De Pluynes Anna (onmondig) ontvangen na de 

dood van Jonker De Pleynes Jan haar vader het Huis van Noorderwijk met zijn toebehoren 

voor een half volleen. Ut patet hiervoor folio 40 en heeft hiervoor … (de rest ontbreekt). 

Mogelijk ontbreekt hier een blad in dit register aangezien de vorige akte niet volledig is 

ingeschreven. Niet vast te stellen aangezien de bladzijden niet genummerd zijn! 

Noorderwijk Folio 7        [MDH-0320-10] 

Item op 23 december 1573 is gekomen Jonker Van der Heyden Machiel en heeft 

ontvangen na de dood van zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten een volleen met al 

zijn toebehoren en bedrijven en cijnshof zoals het gelegen is onder Noorderwijk tot 

Strateneinde. Hiervoor heeft Jonker Van der Heyden Machiel hulde en eed van trouw 

gedaan. Libro 5 folio 226. 

Op 18 januari 1574 (Brabantse stijl) is gekomen Kerselaers Jan en heeft ontvangen na de 

dood van zijn vader Kerselaers Jan een perceel land gelegen onder Rossum groot 3 sillen 

renende oost, zuid en noord Syen Joris, west Kerselaers Marten. Item nog een half sille 

eussel daaraan gelegen renende als hiervoor. De comparant heeft gedaan hulde en de eed 

van trouw. Libro 5 folio 232. 

Op 15 januari 1580 is gekomen Souwen Jan en heeft verkocht aan Sprengers Peeter een 

huis en hof gelegen onder Echelpoel onder Herenthout renende oost Van Gouberghen 

Andries kinderen, west Van den Eynden Jan erfgenamen, zuid zichzelf en noord … De koper 

heeft vervolgens gedaan de eed van trouw en hulde. Libro 5 folio 253. 

Noorderwijk Folio 8        [MDH-0320-11] 

Op 14 februari 1582 heeft Meynten Catharina (dochter van Meynten Simon) ontvangen na 

de dood van wijlen Van Eynde Anna haar moeder de helft van 3 sillen heide gelegen onder 

de parochie van Herenthout tot Echelpoel onder de Heerlijkheid van Geel en genaamd Den 

Heyberch renende oost het gemeen bos, zuid De Hoelstraet, west Verhaegen Claes 

erfgenamen en noord haarzelf. Ut patet folio 72. Vervolgens heeft Verstraeten Henrick 

(zoon van Verstraeten Willem) de behoorlijke eed van trouw gedaan als bezetman. Libro 5 

folio 279. 
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Op 21 maart 1582 heeft Meynten Marie verheven na de dood van haar vader Meynten 

Simon een sille bempd gelegen tot Herenthout en genaamd De Verbrande Stede en waar 

Meynten Sijmon opstaat hiervoor folio 9 renende oost …, zuid Van Goubergen Andries 

kinderen, west Van den Eynden Michiel, noord s’heeren straat. Hiervoor heeft Ghijsels 

Adriaen (zoon van Ghijsels Joannes) haar man als bezetman gedaan de behoorlijke eed 

van trouw. 

Op 15 februari 1614 heeft Alen Jacob als man en momber van Meynten Marie na de dood 

van Gijsels Adriaen hulde, manschap en eed van trouw gedaan. Libro 5 folio 279. 

Noorderwijk Folio 9        [MDH-0320-12] 

Item op dezelfde dag heeft Verhoeven Marie verheven na de dood van haar vader 

Verhoeven Geert een half bunder land genaamd Het Driesblock en gelegen tot Noorderwijk 

achter het huis aldaar renende oost en west de goederen van Jonker Van Busleyden Gielis, 

zuid haarzelf, noord Het Zuerlincx Straetien waar Schroven Peeter opstaat hiervoor folio 

131. Vervolgens heeft Peeters Cornelis als man van voorstaande Verhoeven Marie 

gedaan de eed van trouw als bezetman. Libro 5 folio 280. 

Item op 26 maart 1582 heeft Van den Eynde Michiel (onmondig) ontvangen in zusterlijke en 

broederlijke rechten na de dood van zijn vader Van den Eynde Jan de helft van een half 

bunder land gelegen onder Herenthout daar Van den Eynde Jan hiervoor opstaat folio 181. 

Renende oost en zuid Heyns Peeter Paulussoon, west beneficianten van Herentals, noord 

zichzelf. Vervolgens heeft Van den Eynde Willem (zoon van Van den Eynde Arnoldus) als 

bezetman hulde en de behoorlijke eed van trouw gedaan. Libro 5 folio 288. 

Op 26 maart heeft Van den Eynde Michiel (zoon van Van den Eynde Joannes) te leen 

ontvangen de helft van een half bunder land gelegen onder Herenthout. Libro 5 folio 281. 

Noorderwijk Folio 10        [MDH-0320-13] 

Op 17 april heeft Van Goubergen Magriet na de dood van haar vader verheven het 3e deel 

in een huis en hof groot een half bunder geleden onder Herenthout en renende oost de 

vroente, zuid haarzelf, noord Sprengers Peeter Paulussoon, west de straat. Ut patet folio 

191. Hiervoor heeft Van … Peeter (zoon van Van … Joannes) de eed gedaan als bezetman. 

Libro 5 folio 281. 

Op 10 februari 1585 heeft Luyten Claes verheven na de dood van wijlen Van der Linden … 

(niet vermeld) en te leen ontvangen de 2 delen in een half bunder bempd waarvan De 

Ceuleer Jan het 4e deel heeft, gelegen tot Herenthout renende oost De Pelleman, zuid en 

west De Rachaert, noord de beek. Ut patet folio 166. Libro 5 folio 283. 

Op 25 januari 1586 heeft Schroven Adriaen te leen ontvangen na de dood van zijn vader 

Schroven Peeter een half bunder land gelegen tot Noorderwijk renende oost en west Jonker 

Van Busleyden Gilis, noord kinderen Verstockt en zuid zichzelf. Ut patet folio 131 (of 135). 

Libro 5 folio 293. 

Op 14 november heeft De Ceuler Huybrecht na de dood van De Ceuler Jan te leen 

ontvangen het 4e deel in een half bunder bempd tot Herenthout en genaamd Het Leen 
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Bemdeken renende zuid en west De Flaschaert(?), noord de beek, oost De Pelleman. 

Vervolgens heeft De Ceuler Huybrecht eed gedaan. Noorderwijk Folio 364. 

Noorderwijk Folio 11        [MDH-0320-14] 

Item op 29 februari 1592 heeft Van Bijlen Peeter in de naam van Van Goubergen 

Elisabeth na de dood van Van Goubergen Jan te leen ontvangen de helft van een half 

bunder land gelegen onder Herenthout renende oost de straat, zuid de relevant, west 

Sprengers Peeter en noord de straat. Noorderwijk Folio 339. 

Item op 1 september 1612 heeft Caers Hendrick voor Van Goubergen Elisabeth als 

bezetman gedaan hulde, manschap en eed van trouw. Libro 5 folio 339. 

Op 24 februari 1592 heeft Cocx Frederick tot behoef van Coecx Jan zijn zoon te leen 

ontvangen na de dood van Luyten Claes (dochter van Luyten Henricus) de 2/3 delen in een 

half bunder bempd waarin Ceuleer Jan het 3e deel in bezit heeft. Gelegen tot Herenthout en 

genaamd Het Leenbemdeken renende oost De Pelleman, zuid en west Den Flaschairt, 

noord de beek. Ut patet hoc libro 266. Vervolgens heeft Coecx Frederick de eed van trouw 

gedaan. Noorderwijk Folio 339. 

Op 10 december 1603 heeft De Cocks Jan als erfman de eed gedaan van de voorstaande 

percelen bempd na de dood van zijn vader. Libro 5 folio 339. 

Op 11 oktober 1597 heeft heer Vrancx Adriaen (meyer van Morkhoven) als gelaste van de 

vrome heer Jonker Van Etten Hendrick tot behoef van zijn zoon Jonker Van Etten Adriaen 

te leen ontvangen een volleen met al zijn toebehoren en bedrijven en het cijnshof zoals dat 

gelegen is tot Strateneinde onder Noorderwijk. Ut patet hoc libro folio 224. Libro 5 folio 384. 

Noorderwijk Folio 12        [MDH-0320-15] 

Op 20 april 1602 heeft Peeters Huybrecht (zoon van Peeters Cornelius) na de dood van 

Verhoeven Maria zijn moeder te leen ontvangen een half bunder land gelegen tot 

Noorderwijk renende zuid haarzelf, oost en west Mevrouw van Noorderwijk, noord Het 

Snellnich Straetken. Libro 6 folio 408. 

Op 3 oktober 1598 heeft Van Eynde Michiel na de dood van Van den Eynde Jan zijn vader 

te leen ontvangen de helft van een half bunder land gelegen tot Herenthout renende oost en 

zuid Sprengers Peeter, west beneficianten van Herentals, noord s’heeren straat. Noorderwijk 

Folio 393. 

Op dezelfde dag heeft voornoemde Van den Eynde Machiel bekend verkocht en 

overgegeven te hebben aan Sprengers Peeter de helft van voorstaand half bunder land 

gelegen en renende als voor. Libro 5 folio 393. 

Item op 4 mei 1602 heeft Ceulenaers Wijsbrecht bekend verkocht en met alle punten van 

recht overgegeven te hebben aan De Cock Frederick het 3e deel in een half bunder bempd 

gelegen tot Herenthout en genaamd Het Leenbemdeken renende zuid en west De Flaschart, 

noord de beek, oost De Paelleman. Libro 5 folio 408. 

Op 9 november 1603 heeft De Cock Jan als erfman de eed van trouw gedaan. Noorderwijk 

Folio 408. 



Leenboeken Land van Geel extracten 1560-1659  Pagina | 8 

Memo ex libro sexto feudalia de Gheel, de Herenthout ende 

Noderwijck 

Noorderwijk Folio 14        [MDH-0320-17] 

Item op 15 augustus 1613 heeft Verhaegen Michiel na de dood van zijn vader Verhaegen 

Michiel te leen ontvangen 3 sillen bos gelegen onder Herenthout aan De Holstraet renende 

oost Van Eynde Aert, noord Blijhooft Henderick erfgenamen, zuid de herbaan en west De 

Broeckstraet. Libro 6 folio 10. 

Nota dat dit bos diverse keren nog moet verheven worden, met verstaan dat Peeters Peeter 

op dit perceel gekomen is. 

Item op dezelfde dag heeft Van Gouwberghen Willem (zoon van Van Goubergen Egidius) 

na de dood van Meynten Cattelijn te leen ontvangen de helft van 3 sillen heide genaamd 

Den Heyberch en gelegen onder Herenthout onder het Land van Geel renende oost het 

gemeen bos, zuid De Holstraet, west Verhagen Claes erfgenamen en noord zichzelf. 

Vervolgens heeft Meynten Machiel als bezetman gedaan de eed van trouw. Noorderwijk 

Folio ut ante. 

Noorderwijk Folio 15        [MDH-0320-18] 

Op 16 augustus 1613 heeft Van Olmen Merten na de dood van Cocx Jan te leen 

ontvangen nom. uxoris de 2 delen in een half bunder bempd genaamd Het Leenbemdeken. 

Renende oost de Pelleman, zuid en west Flasch… en noord … Van Olmen Jan de zoon 

moet dit verheffen, woont op de bijvang. 

Item op dezelfde dag heeft dezelfde in kwaliteit als voor het 3e deel in voorstaande bempd 

renende als voor en heeft Van Olmen Merten als bezetman van de voorstaande 2 items de 

eed gedaan. Op 26 april 1642 heeft Van Olmen Jan na de dood van Van Olmen Merten 

zijn vader als bezetman voor Cocx Maeyken zijn moeder de eed gedaan. Noorderwijk Folio 

18 libro 6. 

Noorderwijk Folio 16        [MDH-0320-19] 

Olen. Op dezelfde dag heeft Caers Hendrick tot behoef van Van Goubergen Elisabeth zijn 

huisvrouw te leen ontvangen het 3e deel gelegen in een half bunder land gelegen tot 

Herenthout renende oost de vroente, zuid haarzelf, noord de straat en west Sprengers 

Lijsbrecht. 

Item op 20 december 1613 heeft Van Tendeloo Cattelijn na de dood van Van Dorne 

Elisabeth te leen ontvangen de helft van 3 sillen heide gelegen onder Herenthout renende 

oost het gemeen bos, zuid De Holstraet, west Verhaegen Michiel. Vervolgens heeft Nijs 

Geert haar man als bezetman gedaan hulde en eed van trouw. Noorderwijk Folio 21. 

Noorderwijk Folio 17        [MDH-0320-20] 

Op 23 december 1613 heeft Verhaegen Peeter (zoon van Verhaegen Henricus) na de dood 

van Verhaegen Michiel te leen ontvangen 2 sillen bos gelegen onder Herenthout renende 
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oost Van Eynde Aert erfgenamen, zuid Blijhooft Henrick erfgenamen, west De Broeckstraet. 

Noorderwijk Folio 21 libro 6. 

Op 26 december 1613 heeft Peeters Huybrecht bekend verkocht te hebben aan Wuyts 

Cornelis ongeveer 50 roeden land zijnde het 4e deel in een half bunder gelegen tot 

Noorderwijk renende oost Mevrouw van Noorderwijk, zuid zichzelf. Libro 6 folio 21 verso. 

Noorderwijk Folio 18        [MDH-0320-21] 

Op dezelfde dag heeft Peeters Anna cum tutore marito bekend verkocht te hebben een 

ander 4e deel in het voorschreven half bunder land aan voorstaande Wuyts Cornelis. 

Depost is bij Van den Stamme Cornelis uit kracht van procuratie tot behoef van Wuyts 

Cornelis de gift ontvangen. Noorderwijk Folio 22. 

Item op 12 maart 1614 heeft Van den Stamme Cornelis uit kracht van procuratie hem 

gegeven bij Wuyts Cornelis tot Huijbergen (NL) en verleent en gepasseerd voor de 

schepenen en secretaris aldaar op 23 februari. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Van 

IJsendijck Hendrick 3 delen in een half bunder land gelegen tot Noorderwijk renende noord 

Het het straatje, oost en west Mevrouw van Noorderwijk. Libro 6 folio 24 verso. 

Noorderwijk Folio 19        [MDH-0320-22] 

Op 17 september 1614 compareerden Verstockt Mattheus en Heylen Jan (zoon van 

Heylen Petrus) en hebben uit kracht van een procuratie aan hen verleent door Daems 

Merten, Vermeeren Jan en Scroyens Peeter als erfgenamen van Vermeeren Cattelijn. 

Voorstaande procuratie is gepasseerd voor zowel de wethouders van Herentals en 

Noorderwijk. Ze verkopen aan Verstraten Nicolaes en Heylen Jan tot behoef van 

Verstraeten Jenneken zijn huisvrouw een perceel land groot een half bunder staande tot 4 

items en gelegen tot Noorderwijk renende oost Verstockt Matheus, zuid s’heeren straat. 

Vervolgens heeft Verstraeten Nicolaes gedaan de eed van trouw. Libro 6 folio 34. 

Op 17 september 1614 heeft Peeters alias Van Mol Peeter tot behoef van Peeters 

Jenneken (dochter van Peeters Petrus) daar moeder af was Sprengers Elisabeth na de 

dood van dezelfde Sprengers Elisabeth te leen ontvangen in zusterlijke en broederlijke 

rechten de helft van een half bunder land gelegen onder Herenthout renende oost, zuid en 

west zichzelf, noord de straat. Hiervan heeft Peeters Peeter (die zijn vruchtgebruik hierin 

reserveert) hulde, manschap en eed van trouw gedaan. Libro 6 folio 34. 

Noorderwijk Folio 20        [MDH-0320-23] 

Op dezelfde dag heeft Peeters Peeter tot behoef van Peeters Jan zijn zoon na de dood van 

Sprengers Elisabeth te leen ontvangen een huis en hof gelegen onder Herenthout renende 

oost Caers Hendrick, zuid en west de verheffer, noord de straat. Hiervan heeft Peeters 

Peeter (die zijn vruchtgebruik hierin reserveert) hulde, manschap en eed van trouw gedaan. 

Libro 6 folio 34. Op 2 september heeft Peeters Jan na de dood van Peeters Peeter zijn 

vader hulde, manschap en eed van trouw gedaan. Libro 6 folio 34. 

Op 18 september 1614 heeft Van Loo Peeter te leen ontvangen 1,5 sillen heide gelegen 

onder Herenthout renende oost het gemeen bos, west Rijders Apolonia, zuid de herbaan en 

noord Van Tendeloo Cattelijn. Libro 6 folio 34. 
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Noorderwijk Folio 21        [MDH-0320-24] 

Op 20 september 1614 heeft Wouters Merten in zusterlijke en broederlijke rechten te leen 

ontvangen de helft van … sillen bos gelegen onder Herenthout renende oost Van Eynde 

Aert, noord Blijffhooft Henderick erfgenamen, zuid de herbaan. Vervolgens heeft Wouters 

Gaspar zijn vader hulde, manschap en eed van trouw gedaan. Prout libro 6 folio 35. 

Op 21 september 1614 heeft Meynten Michiel na de dood van Van Eynde Anna te leen 

ontvangen tot behoef van Van Goubergen Guilliam de helft van een half bunder land daar 

een schuur opstond renende oost Meynten Jan, west Lintermans Maria, zuid de vroente. 

Libro 6 folio 35. 

Noorderwijk Folio 22        [MDH-0320-25] 

Op 27 november 1615 heeft Cloot Joris na de dood van Peeters Cornelis zijn huisvrouw 2 

te leen ontvangen het 4e deel in een half bunder land gelegen tot Noorderwijk renende oost 

en west Mevrouw van Noorderwijk, zuid zichzelf, noord Het SnerlinckStraetken. Libro 6 folio 

44. 

Op 6 mei 1616 compareerde voor de stadhouder van de Markies van Bergen en mannen 

van leen Leysen Peeter en heeft ontvangen na de dood van Syen Magriet zowel tot zijn 

behoef als tot behoef van Vaes Willem een 3e van een half dagmaal bempd gelegen tot 

Noorderwijk renende west Van Goubergen Jan, oost Gasthuis van Herentals, zuid Heylen 

Jan. Libro 6 folio 51. 

Noorderwijk Folio 23        [MDH-0320-26] 

Op dezelfde dag heeft dezelfde Leysen Peeter nog te leen ontvangen 2 dagmalen bempd 

gelegen onder Noorderwijk onder Parwijs renende oost en west Syen Margriet, zuid Heylen 

Hendrick. Libro 6 folio 51. 

Item op 25 november 1616 compareerde Kerselaers Jan en heeft te leen ontvangen tot 

behoef van Kerselaers Dimpna in zusterlijke en broederlijke rechten een 3e deel in een half 

sille eussel gelegen tot Morsum onder Noorderwijk renende oost, zuid en noord Syen Anna, 

west Kerselaers Merten. Libro 6 folio 56. 

Noorderwijk Folio 24        [MDH-0320-27] 

Op dezelfde dag als boven hebben Kerselaers Jan en Camps Adriaen, als last hebbende 

van voorstaande Kerselaers Dimpna, verkocht aan Verhaegen Peeter het voorstaande 3e 

deel in voorstaande halve sille eussel gelegen en renende als voor. Libro 6 folio ut ante. 

Op dezelfde dag als boven heeft Kerselaers Elisabeth met Kerselaers Jan en Voets Jan 

haar momber, aan haar gegeven met de leense rechten, verkocht aan voornoemde 

Verhaegen Peeter een ander 3e deel in de voorstaande halve sille eussel gelegen en 

renende als voor. Libro 6 folio 57. 

 

 
2 Waarschijnlijk wordt hier bedoeld: de vader van zijn huisvrouw 
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Noorderwijk Folio 25        [MDH-0320-28] 

Op dezelfde als boven heeft Kerselaers Jan verkocht en overgegeven aan Verhaegen 

Peeter een gelijk 3e deel in voorstaand half sille eussel. Libro 6 folio 57. 

Op 16 december 1619 heeft Kerselaers Jan te leen ontvangen na de dood van zijn vader 

Kerselaers Marten een oud bunder erve gelegen tot Morsum renende oost Kerselaers 

Lijsbeth, noord Seyen Anna, zuid en west Verhaegen Cattelijn. Libro 6 folio 96. 

Noorderwijk Folio 26        [MDH-0320-29] 

Noorderwijk. Op 16 december 1619 heeft Kerselaers Jan te leen ontvangen na de dood van 

zijn vader Kerselaers Marten een oud bunder erve gelegen tot Morsum renende oost 

Kerselaers Lijsbeth, noord Seyen Anna, zuid en west Verhaegen Cattelijn. Libro 6 folio 96. 

Noorderwijk. Item heeft Kerselaers Jan te leen ontvangen na de dood van zijn vader 

Kerselaers Marten een eussel groot een sille renende oost Verhaegen Peeter, zuid en 

noord Syen Anna. Actum ut supra. Libro 6 folio 96. 

Herenthout. Item op 23 januari 1622 heeft Alen Jacob na de dood van Meynten Marie zijn 

huisvrouw tot behoef van Alen Jan zijn zoon te leen ontvangen een sille eussel genaamd De 

Verbrande Stede gelegen onder Herenthout renende oost De Voort, zuid Van Gouwbergen 

Elisabeth, west Van Eynde Michiel en noord s’heeren straat. Libro 6 folio 117. 

Noorderwijk. Op 27 februari 1622 heeft Kerselaers Elisabeth te leen ontvangen een perceel 

erve groot 3 sillen gelegen tot Morsum renende oost, zuid en noord Syen Anna, west 

Kerselaers Marten. Vervolgens heeft Voets Jan als bezetman de eed gedaan. Libro 6 folio 

117. 

Noorderwijk Folio 27        [MDH-0320-30] 

Op 3 januari 1623 compareerde Hilma Jesse uit kracht van procuratie aan hem gegeven bij 

Vrouw Van Busselijn Margriet en Jonker Tiras Jan haar man en gepasseerd voor notaris 

Heymans. Hij heeft in die kwaliteit te leen ontvangen tot behoef van Vrouw Van Busselijn 

Margriet, na de dood van Vrouw De Pleyne Anna haar moeder en Vrouw van Noorderwijk, 

een laathof gelegen onder Zoerle met zijn bedrijven en dat voor een volleen ut patet libro 5 

folio 203 en tevoren folio 149 haar vader Jonker De Pleyne Jan. Vervolgens heeft Hilma 

Jesse als rentmeester van voorstaande Vrouw Van Busselijn Margriet als bezetman hulde, 

manschap en eed van trouw gedaan. 

Op dezelfde dag heeft dezelfde Hilma Jesse nog uit kracht van procuratie gepasseerd op 

voorstaande datum te leen ontvangen tot behoef en profijt van Vrouw Van Busselijn 

Margriet na de dood van Vrouw De Plain Anna haar moeder Vrouw van Noorderwijk het 

Huis van Noorderwijk met zijn toebehoren voor een half volleen ut patet libro 5 folio 103 en 

tevoren folio 49 daar Jonker De Plaine Jan opstond. Vervolgens heeft voorstaande 

rentmeester als bezetman gedaan de eed van hulde, manschap en trouw. 
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Op heden 10 januari 1623 compareerde Jonker Van Uterwijck Georgio 3 Heer tot 

Noorderwijk zo hij zich kwalificeert en heeft uit kracht van testament gepasseerd voor 

notaris Preter op 29 juli 1615 te leen ontvangen in kwaliteit als vader en momber van zijn 

kinderen en tot behoef en profijt van Jonker Van Uterwijcke Theodorus zijn oudste zoon na 

de dood van vrouw De Pleyne Anna zijn schoonmoeder (Vrouw van Noorderwijk) als zij 

leefde, een laathof met zijn bedrijven gelegen onder Zoerle en dat voor een volleen zoals de 

voorstaande De Pleyne Anna daartoe op 18 mei 1571 na de dood van Jonker De Pleyne 

Jan haar vader is gekomen ut patet libro 5 folio 203 en te voren folio 49. Vervolgens heeft 

Jonker Van Uterwijck Georgio Heer tot Noorderwijk voor Jonker Van Uterwijck Theodore 

zijn zoon als bezetman hulde, manschap en eed van trouw gedaan. En dat alles behoudelijk 

de Vrouw Markiezin en iegelijk zijn goed recht. Actum op het Huis van Noorderwijk in 

presentie van Van Hove Amant en Verstraeten Niclaes mannen van leen. 

Noorderwijk Folio 28        [MDH-0320-31] 

Op dezelfde dag compareerde voorstaande Jonker Van Uterwijck George Heer tot 

Noorderwijk en heeft nog uit kracht van testament gepasseerd als voor te leen ontvangen tot 

behoef van Jonker Van Uterwijck Theodorus zijn zoon na de dood van Vrouw De Pleyne 

Anna zijn schoonmoeder het Huis van Noorderwijk met al zijn toebehoren voor een half 

volleen, zoals wijlen Vrouw De Pleyne Anna daartoe is gekomen op 16 mei 1571 na de 

dood van Jonker De Pleyne Jan haar vader ut patet libro 5 folio 203 en daarvoor folio 49. 

Vervolgens heeft Jonker Van Uterwijck Georgio voor Jonker Van Uterwijck Theodorus 

zijn zoon als bezetman hulde, manschap en eed van trouw gedaan. En dat alles behoudelijk 

de Vrouw Markiezin en iegelijk zijn goed recht. Actum op het Huis van Noorderwijk in 

presentie van Van Hove Amant en Verstraeten Niclaes mannen van leen. 

Noorderwijk. Item op 22 maart 1624 compareerde Vaes Willem en heeft te leen ontvangen 

na de dood van zijn vader Vaes Lauwerijs een 3e deel van een half dagmaal bempd 

gekomen eertijds van Syen Magriet ut patet libro 5 folio 88. Gelegen onder Noorderwijk 

resorterende onder het Land van Geel renende oost en noord Gasthuis van Herentals, zuid 

Verstraeten Michiel, west Syen Magriet erfgenamen. Libro 6 folio 139. 

Noorderwijk Folio 29        [MDH-0320-32] 

Noorderwijk. Op dezelfde dag compareerde dezelfde Vaes Willem en heeft bekend verkocht 

te hebben aan Leysen Peeter (zoon van Leysen Franciscus) het voorstaande 3e deel van 

een half dagmaal bempd gelegen tot Noorderwijk onder het Land van Geel. Renende oost 

en noord Gasthuis van Herentals, zuid Verstraeten Michiel, west Syen Magriet erfgenamen. 

Libro 6 folio 140. 

Noorderwijk. Op 24 december 1624 heeft Verstraeten Niclaes te leen ontvangen na de 

dood van Heylen Jan en Verstraeten Jenneken de helft van een half bunder land gelegen 

tot Noorderwijk renende oost Verstockt Mattheus, zuid s’heeren straat, west Abroeckx Lucas 

en noord zichzelf. Libro 6 folio 146. 

 
3 Zie Raad van Brabant. Processen van de adel 1511-1650. Proces N°499: Jan de Tiras, kapitein, als man van 
Margriet van Busleyden, erfgename van Gillis van Busleyden, heer van Noorderwijk c. Joris van Uterwijck, als 
man van Anna de Plaines, weduwe van Gillis van Busleyden. Aanspraak op de heerlijkheid Noorderwijk. 1623-
1626. 
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Noorderwijk. Op 21 mei 1625 compareerde Borekens Abraham als gelaste van Jonker Van 

Oyenbrugge Geeraert mits de afwezigheid en minderjarigheid van zijn zoon Jonker Van 

Oyenbrugge Charles en heeft te leen ontvangen zowel tot behoef van Jonker Van der 

Heyen Niclaes als Jonker Van Oyenbrugge Charles na de dood van Jonker Van der 

Heyen Michiel een volleen bestaande uit een cijnshof met al zijn toebehoren gelegen tot 

Strateneinde onder Noorderwijk zoals Jonker Van der Heyden Michiel daaruit is gestorven 

en daarna per abuis door Jonker Van Etten Adriaen (zoon van Van Etten Henricus) is 

ontvangen geweest. Vervolgens heeft Borekens Abraham als bezetman gedaan hulde, 

manschap en eed van trouw. Depost heeft Van Dijnen Anthoni na de dood van Borekens 

Abraham als bezetman gedaan de eed voor Jonker Van Oyenbrugge Charles. Actum 21 

mei. 

Noorderwijk Folio 30        [MDH-0320-33] 

Herenthout. Op 9 januari 1626 compareerde Caers Jan en heeft te leen ontvangen na de 

dood van Van Goubergen Elisabeth zijn moeder een sille land gelegen tot Herenthout 

renende oost de vroente, zuid zichzelf, noord de straat en west Peeters Jan. Vervolgens 

heeft Caers Henrick zijn vader als bezetman gedaan de eed. Libro 6 folio 167. 

Herenthout. Op 26 februari 1626 heeft Van Goubergen Guilliam (wonend tot Vorselaar) 

daar moeder af was Van de Bloecke Anna 4 te leen ontvangen 5 sillen land, heide en bos 

gelegen in het gehucht van Oosterhoven onder Herenthout renende oost en zuid bos, west 

zichzelf en De Lepperstraet, noord aan De Geelstraet uitkomend. Depost zal dit perceel 

voortaan ontvangen toestemming van de stadhouder als één item. Libro 6 folio 171. 

Herenthout. Item op dezelfde dag heeft voorstaande Van Goubergen Guilliam nog te leen 

ontvangen de helft van een half bunder land daar Meynten Michiel tot behoef van dezelfde 

Van Goubergen op 21 september 1614 de andere helft heeft ontvangen. Gelegen onder 

Oosterhoven als voor daar tegenwoordig een huis opstaat renende oost Blant(?) Cattelijn, 

west het straatje, noord zichzelf en zuid de vroente. Libro 6 folio 172. 

Op 24 november 1629 compareerde Peeters Peeter en heeft te leen ontvangen tot behoef 

van Verhaegen Christina (dochter van Verhaegen Michael) de helft van 3 sillen bos 

gelegen onder Herenthout renende oost Van Eynde Aert, noord Blijhooffs Henrick 

erfgenamen, zuid de herbaan en west De Brieckstraet. Libro 6 folio 222. 

Noorderwijk Folio 31        [MDH-0320-34] 

Noorderwijk. Op 3 juli 1630 heeft Vloers Aert (zoon van Vloers Michael) te leen ontvangen 

voor Leysen Peeter tot behoef van Leysen Anna (dochter van Leysen Petrus) in zusterlijke 

en broederlijke rechten 2 dagmalen bempd gelegen onder Noorderwijk onder Geel renende 

oost en noord Gasthuis van Herentals, zuid Verhaegen Michiel. Vervolgens heeft Vloers 

Anna 5 voor Leysen Anna als bezetman hulde, manschap en eed van trouw gedaan. Libro 6 

folio 225. 

Noorderwijk. Op 16 juli 1632 compareerde Vloers alias Jans Jan en heeft te leen 

ontvangen na de dood van Mundelaers Melchior tot behoef van zijn zoon Mundelaers 

 
4 Mogelijk wordt hier Anna Van den Eynde bedoelt en niet Anna Van den Bloecke, zie vorige leenverheffen. 
5 Er staat wel degelijk Anna Vloers. Dit zal wel een schrijffout zijn, er had moeten staan Aert Vloers. 
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Adriaen de helft van een half bunder bos en heide gelegen onder Herenthout staande in 2 

items. Renende oost Van Eynde Willem erfgenamen, zuid Syen Joris, west De 

Hertganckstraet. Op 13 november heeft meester Mundelaers Jan (secretaris van 

Morkhoven) na de dood van Jans alias Vloers Jan voor Mundelaers Adriaen eed gedaan. 

Libro 6 folio 255. 

Noorderwijk. Op dezelfde dag heeft Van IJsendijck Jan na de dood van Van IJsendijck 

Henderick zijn vader te leen verheven de 3 delen in een half bunder land gelegen tot 

Noorderwijk aan het huis van de Heer. Het resterende 3e deel is in handen van de kinderen 

van Cloot Jan. Renende oost en west Mevrouw van Noorderwijk, noord Het Suerlinck 

Straetien. Libro 6 folio 225. 

Noorderwijk. Item op 14 september 1632 compareerden Verhaegen Peeter en Verhaegen 

Michiel en hebben te leen ontvangen na de dood van Kerselaers Jan hun neef het 4e deel 

in een bunder land gelegen onder Noorderwijk tot Morsum renende oost Kerselaers Lisken, 

noord Zyen Anna, zuid en west Verhaegen Cattelijn. 

Noorderwijk. Item op dezelfde dag compareerden de voorstaande Verhaegen Peeter en 

Verhaegen Michiel en hebben nog te leen ontvangen na de dood van Kerselaers Jan hun 

neef het 4e deel in een sille eussel gelegen tot Morsum renende oost Verhaegen Peeter, zuid 

Syen Anna, west Het Moorenbroeck. Libro 6 folio 258. 

Noorderwijk Folio 32        [MDH-0320-35] 

Noorderwijk. Op 28 september 1632 compareerde Kerselaers Adriaen en heeft te leen 

ontvangen na de dood van Kerselaers Jan zijn neef een 4e deel in een bunder land gelegen 

onder Noorderwijk tot Morsum renende oost Kerselaers Lijsbeth, noord Zyen Anna, zuid en 

west Verhaegen Cattelijn. Libro 6 folio 258. 

Noorderwijk. Op voorstaande dag compareerde Corluy Andries daar moeder af was Van 

Dingenen Dimpna en grootmoeder Kerselaers Barbara. Item Jans Adriaen in huwelijk met 

Corluy Maeycken daar ook moeder af was Van Dingenen Dimpna en grootmoeder 

Kerselaers Barbara. Ze hebben samen, zowel voor zichzelf als hun broers en zusters tot 6 

in het getal, te leen ontvangen na de dood van Kerselaers Jan hun neef in diverse items 

een 4e deel in een bunder land gelegen onder Rossum renende oost Kerselaers Lijsbeth, 

noord Zyen Anna, zuid en west Verhaegen Cattelijn. Depost is de eed verhouden te doen 

mits reden dat alzo de ontvangst was geschied binnen de stad Herentals, dat daartoe bij 

avontuur en nodig hand geweest zijn aan te hebben of toestemming van de schout. Libro 6 

folio 259. 

Noorderwijk. Op dezelfde dag compareerden alsnog de voorstaande Corluy Andries daar 

moeder af was Van Dingenen Dimpna en Jans Adriaen en hebben nog te leen ontvangen 

na de dood van Kerselaers Jan hun neef tot behoef van dezelfde en hun broers en zusters 

als voor een 4e deel in een sille eussel gelegen aan Het Morenbroeck renende oost 

Verhaegen Peeter, zuid en noord Syen Anna. De comparanten hebben als voor betaald 5 

guldens. Noorderwijk Folio 259. 
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Noorderwijk Folio 33        [MDH-0320-36] 

Op dezelfde als voor heeft Verthijs Geeraert, voor een gelijk 4e deel dat hij in naam van de 

kinderen van zijn dochters pretendeert in voorstaande goederen, betaalt als hiervoor 5 

guldens en is de ontvangst en eed mits redenen tevoren verhaalt verhouden. Libro 6 folio 

259. 

Noorderwijk. Op 23 november 1632 compareerde meester Robrechts Franchois (licentiaat 

in de rechten) en heeft te leen ontvangen tot behoef van de erfgenamen van Kerselaers 

Dimpna waarvoor gecompareerd is Kemps Adriaen na de dood van Kerselaers Jan (zoon 

van Kerselaers Martinus) haar neef een bunder land gelegen onder Morsum renende oost 

Kerselaers Lijsbeth, noord Zyen Anna, zuid en west Verhaegen Cattelijn. Libro 6 folio 261. 

Noorderwijk. Op dezelfde dag heeft voorstaande meester Robrechts Franchois nog te leen 

ontvangen na de dood van Kerselaers Jan tot behoef als voor een eussel groot een sille 

renende oost Verhaegen Peeter, zuid en west Het Moorenbroeck. Libro 6 folio 261. Modo 

Verhaegen Peeter. 

Noorderwijk. Op 3 februari 1633 compareerde Camps Adriaen en heeft te leen ontvangen, 

na de dood van Kerselaers Elisabeth zijn moeder, een bunder land land gelegen tot 

Morsum onder Noorderwijk renende oost, zuid en noord Syen Anna, west Kerselaers 

Merten. Libro 6 folio 263. Modo Verhaegen Peeter. 

Noorderwijk. Op dezelfde dag heeft Camps Adriaen verkocht aan Schellekens Jan (zoon 

van Schellekens Joannes) het voorstaande bunder land gelegen en renende als voor. Libro 

6 folio 263. Modo Verhaegen Peeter. 

Noorderwijk Folio 34        [MDH-0320-37] 

Noorderwijk. Op 8 maart 1633 compareerde Verhaegen Peeter (zoon van Verhaegen 

Petrus) daar moeder af was Kerselaers Maeycken en heeft te leen ontvangen na de dood 

van Kerselaers Jan zijn neef, zich niet storend aan de ontvangst bij meester Robrechts 

Franchois onlangs gedaan tot zijn eigen behoef, een bunder gelegen tot Morsum onder 

Noorderwijk renende oost Schellekens Jan Janssoon, noord Zyen Anna, zuid en west 

Verhaegen Cattelijn. Libro 6 folio 266. 

Noorderwijk. Item op dezelfde dag heeft dezelfde Verhaegen Peeter nog te leen ontvangen 

na de dood van Kerselaers Jan zijn neef een sille eussel gelegen tot Morsum onder 

Noorderwijk renende oost Verhaegen Peeter, zuid en noord Syen Anna, west Het 

Morenbroeck. Libro 6 folio 266. 

Noorderwijk. Op 18 januari 1635 compareerde Camps Adriaen (zoon van Camps Floris) en 

heeft te leen ontvangen na de dood van Kerselaers Elisabeth zijn moeder een perceel 

bempd of eussel gelegen tot Morsum onder Noorderwijk groot een sille renende oost, zuid 

en noord Syen Anna, west Kerselaers Merten. Dit in alle manieren zoals Kerselaers Maria 

dat bij scheiding en deling is aangebleven en hij stoort zich niet aan de ontvangst, goedenis 

of transport hiervan aangegaan op 26 november 1616. Libro 6 folio 280. Modo Verhaegen 

Peeter. 
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Noorderwijk Folio 35        [MDH-0320-38] 

Herenthout. Op 10 november 1636 compareerde Wouters Maeycken met De Bruecke 

Cornelis haar man en momber en heeft verkocht aan Peeters alias Wils Peeter de helft 

van 1,5 sillen bos gelegen onder Herenthout tot Oosterhoven aan De Hoelstraet. Renende 

oost Van Goubergen Guilliam, zuid De Holstraet, west dezelfde straat en noord Verhaegen 

Lucas. Libro 6 folio 294. 

Noorderwijk. Op 22 januari 1637 compareerde Verhaegen Peeter (zoon van Verhaegen 

Joannes) en heeft te leen ontvangen na de dood van Leysen Anna zijn tante de helft van 

een bempd gelegen onder Noorderwijk on het Land van Geel groot 1,5 sillen renende oost 

en noord Gasthuis van Herentals, zuid Verhaegen Christijnken. Noorderwijk Folio 298. Modo 

Geerewaerts Peeter. 

Noorderwijk. Item op dezelfde dag heeft Leysen Frans te leen ontvangen na de dood van 

Leysen Anna zijn tante de helft van voorstaande bempd gelegen en renende als voor. 

Noorderwijk Folio 298. 

Noorderwijk. Item op dezelfde dag heeft Verhaegen Peeter (zoon van Verhaegen Joannes) 

nog te leen ontvangen na de dood van Leysen Anna 1,5 sille bempd ook gelegen onder 

Noorderwijk renende oost zichzelf en Leysen Frans, west Verhaegen Peeter nom. uxoris, 

zuid Verhaegen Chrijstina en noord Sijmons Hendrik erfgenamen. Vervolgens heeft 

Verhaegen Peeter als eigenaar hulde en eed van trouw gedaan als dit is zijn goed recht. 

Libro 6 folio 298. 

Herenthout. Op 3 oktober 1637 heeft Wouters Adriaen (meyer van Noorderwijk) te leen 

ontvangen tot behoef van Heylen Hendrick (zoon van Heylen Petrus) na de dood van 

Wouters Cattelijn zijn moeder de helft van 1,5 sillen bos en heide gelegen onder 

Herenthout aan De Hoelstraet en waarvan de andere helft toekomt aan Peeters alias Wils 

Peeter. Libro 6 folio 313. Modo Ceulaers Peeter. 

Noorderwijk Folio 36        [MDH-0320-39] 

Noorderwijk. Item op 2 februari 1639 compareerde meester Van Ermen Jan en heeft te leen 

ontvangen tot behoef van Vermiert Adriaen (zoon van Vermiert Joannes) in zusterlijke en 

broederlijke rechten na de dood van Syen Anna zijn moeder een eussel gelegen tot 

Noorderwijk onder Rossum in het Land van Geel renende oost zichzelf, Verhaegen Lucas en 

Verhaegen Jan, zuid Van den Eynde Jan erfgenamen, noord aan de troon. Modo Van 

Ermen Peeter. 

Op dezelfde dag heeft dezelfde Van Ermen Jan nog te leen ontvangen in zusterlijke en 

broederlijke rechten tot behoef van Vermiert Adriaen een eussel groot een half bunder 

renende oost Wellens Jan, zuid Verhaegen Peeter, west en noord zichzelf. 

Op dezelfde dag heeft dezelfde Van Ermen Jan nog te leen ontvangen in zusterlijke en 

broederlijke rechten na de dood van Syen Anna tot behoef van Vermiert Adriaen een 

perceel land genaamd Het Panisblock nu Het Broeckblock met nog een perceel erve 

genaamd Het Rot aan elkaar gelegen en renende in het geheel oost De Broeckstraet, zuid 

zichzelf, west Het Morenbroeck en noord Verhaegen Peeter. Libro 6 folio 322. 
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Op 28 februari 1639 heeft Verhaegen Adriaen te leen ontvangen bij scheiding en deling na 

de dood van Verhaegen Peeter zijn vader een eussel groot een half sille gelegen tot 

Rossum onder Noorderwijk in 3 items renende oost, zuid en noord Syen Anna erfgenamen 

nu Van Miert Adriaen, west Verhaegen Peeter. Libro 6 folio 323. 

Noorderwijk Folio 37        [MDH-0320-40] 

Op voorstaande dag heeft Verhaegen Cornelis na de dood van Verhaegen Peeter zijn 

vader te leen ontvangen bij scheiding en deling de helft van een bunder land gelegen tot 

Rossum in Noorderwijk onder het Land van Geel renende in het geheel oost Schellekens 

Jan, noord Syen Anna erfgenamen, zuid en west Fijns Andries. Noorderwijk Folio 323. 

Noorderwijk. Op dezelfde dag heeft Verhaegen Adriaen (zoon van Verhaegen Petrus) te 

leen ontvangen de andere helft van het voorstaande bunder gelegen en renende als voor. 

Libro 6 folio 323. 

Op voorstaande dag heeft Verhaegen Peeter te leen ontvangen na de dood van zijn vader 

Verhaegen Peeter, en dat bij scheiding en deling, een sille eussel gelegen ook als voor 

onder het Land van Geel tot Rossum binnen Noorderwijk renende oost Verhaegen Adriaen, 

west Het Moorenbroeck, zuid en noord Vermiert Adriaen. Libro 6 folio 324. 

Herenthout. Op 15 oktober 1640 heeft Van Loo Guilliam te leen ontvangen na de dood van 

Van Loo Peeter zijn vader 1,5 sillen heide nu opgebroken en gelegen onder Herenthout 

renende oost zichzelf, zuid Van Goubergen Guilliam, west Mundelaers Adriaen. Libro 6 folio 

347. 

Herenthout. Op dezelfde dag heeft Schellekens Jan daar moeder af was Verhaegen 

Appolonia te leen ontvangen na de dood van Verhaegen Peeter zowel voor zichzelf als 

voor de kinderen van zijn broer een half bunder bos of heide nog onverdeeld en gelegen tot 

Herenthout renende oost Van Tendeloo Cattelijn, zuid Mundelaers bos, west De 

Broeckstraet en noord Peeters Adriaen. Noorderwijk Folio 347. 

Noorderwijk Folio 38        [MDH-0320-41] 

Herenthout. Op 26 december 1642 compareerde Van Reusel Guilliam en heeft te leen 

ontvangen na de dood van Van Tendeloo Cattelijn zijn moeder de helft van 3 sillen heide 

gelegen onder Herenthout renende oost het gemeen bos, zuid De Snelstraet, west 

Verhaegen Michiel. Libro 6 folio 371. 

 

 

Finis libri sexti 

1659 
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Noorderwijk Folio 39        [MDH-0320-42] 

Item op 19 december 1657 heeft te leen ontvangen Gerewaerts Peeter de helft van 1,5 

sillen bempd gelegen onder Noorderwijk onder het Land van Geel renende oost en noord 

Gasthuis van Herentals, zuid Verhaegen Stijncken, west Verhaegen Mayken. 
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